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Posudek na bakalářskou práci

X škoIite|ský posudek
|--'] oponentský posudek

Jméno posuzovate|e: Kateřina Hortová

Datum: 5.9.2006

Autor: Jitka Vašinová

Název práce:
LokaIizace aktinu v h|avičce spermie vybraných savců a jeho redistribuce v průběhu
kapacitace in vitro.
The localization of actin in the sperm head of selected mammals and its
redistribution during capacitation in vitro.

|--.] Práce je |iterární rešerŠí. ! Práce obsahuie v|astní výs|edkv.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Cí|em této baka|ářské práce se by|o seznámit se současnými poznatky o stavbě,
moďo|ogii a funkci savčí spermie, se zaměřením na prob|ematiku aktinového
cytoske|etu savčích spermií a pochopit mo|eku|ární mechanismy kapacitace. Cí|em
si by|o rovněŽ si osvojit metody přímé a nepřímé imunof|uorescence, kapacitace a
akrozomá|ní reakce in vitro. Následně pomocí imunohistochemického značení
|oka|izovat aktin a p-tyrozin v h|avičce spermií a pozorovat jejich redistribuci při
kapacitaci in vitro.

Struktura (čIenění) práce:
C|enění práce je standardní. Nejprve jsou vytyčeny cí|e' nás|eduje teoretická část'
zabývajicí se stavbou savčí spermie, cytoske|etem spermie, kapacitací, tyrozinovou
fosfory|ací a po|ymerizací aktinu, a na závěr, akrozomální reakcí. Materiá| a metody
přesně definují experimentá|ní přístup' Výs|edky formou obrazové dokumentace
shrnují závěry experimentů. Zhodnocení cí|ů odpovídá jejich definování a na závěr
je uveden seznam Iiteratury a pouŽitých zkratek.

Jsou pouŽlté literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽil(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z|iterárních zdrojů?
Literatura použitá v této prácije recentní a odráží prob|ematiku daného oboru.

Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány?
Zvo|ené téma je diskutováno přímo v kapito|e |iterárního přeh|edu , a to za pomoci
dostupné |iteratury, která poskytuje mnohostranný a komp|exní poh|ed na
studovanou prob|ematiku. V|astní výs|edky jsou velmi dobře zhodnoceny pod
jednot|ivými obrázky.

Formá|ní Úroveň práce
Formá|ní stránka dané
vysoké úrovni a odráží

(obrazová dokumentace, grafika, text, 1azyková úroveň):
baka|ářské práce a kva|ita obrazové dokumentace je na
p|ně Úsi|í na toto vyna|oŽené.

Splnění cí|Ů práce a ce|kové hodnocení:
Zhodnocení cí|ů v kapito|e 5 p|ně kore|uje s vytyčenými cí|y v kapito|e 1. Jedná se o
stručný a výstiŽný souhrn dosaŽených výs|edků a splnění cílů.



otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení ško|itele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

ve|mi dobře E oonre ! ne-uyhověl(a
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Pod pis škoI iteIe/oponeryla:

Instrukce pro vyp|něnÍ
r Prosíme oponenty i školite|e o co nejstručnější a nejvýstiŽnější komentáře k jednotlivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tuČně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku'
. V přÍpadě práce za|ožené na vlastních výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a

zpracování výs|edků, obdobně jako u práce dip|omové.
. Posudek se odevzdává (zasí|á) v elektronické podobě na horak@natur'cuni.cz (pro úče|y

zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (,1ako součást protokolu o obhajobě) na
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá), Viničná 7 , 128 44 Praha 2'


